
 
 

Hospedagem Modelo Customizável 

Termo de Uso 
 
Cabe à STI 
 

1. Montar uma estrutura de hospedagem e, mesmo sem aviso prévio, realizar manutenções            
preventivas e/ou corretivas nos servidores web e na tecnologia utilizada, de forma a, garantir              
a segurança do serviço; 

2. Gerenciar, de forma igualitária, o espaço disponível em disco para todos os sítios da              
instituição, definindo uma cota para todas as contas hospedadas no servidor que provê a              
solução; 

3. Realizar a instalação inicial do CMS adotado e, quando solicitado, reinstalar o sítio usando o               
ponto de restauração semanal; 

4. Desabilitar os sítios invadidos, analisar incidentes de segurança a fim de fornecer            
orientações ao usuário sobre como proceder para corrigir o problema e habilitá-los quando             
estiverem seguros; 

5. Desabilitar o sítio quando algum item deste termo for violado pelo usuário ou quando o sítio                
for considerado abandonado. 

 
Cabe ao usuário 
 

1. Estar de acordo com as orientações da STI; 
2. Manter o sítio atualizado com a última versão segura do CMS; 
3. Fazer backups completos e diários do conteúdo do seu sítio; 
4. Cadastrar usuários em seu sítio, preservar a sua senha de acesso de administrador e              

gerenciar os usuários cadastrados, seja habilitando, desabilitando ou redefinindo senhas; 
5. Elaborar o projeto do seu sítio e montá-lo conforme suas necessidades, definindo            

preferências, aparência, cores e recursos disponíveis; 
6. Manter o conteúdo do sítio atualizado e alinhado ao interesse institucional, zelando pela             

qualidade das informações disponibilizadas e à correta utilização da linguagem; 
7. Manter o conteúdo do sítio acessível, considerando as regras de acessibilidade e seguindo             

as orientações do eMag; 
8. Respeitar a cota de armazenamento do servidor e administrar corretamente seus arquivos no             

servidor de hospedagem; 
9. Manter seus dados de contato (telefone e email) atualizados junto à STI. 

 
É proibido 
 

1. Usar o sítio para fins particulares ou comerciais e que não estejam de acordo com objetivos                
institucionais da UFC; 

2. Usar plugins e temas piratas, programas ilegais ou materiais (textos, imagens, vídeos, etc.)             
protegidos por direitos autorais; 

3. Usar plugins de acesso shell do servidor; 
4. Usar programas, scripts ou recursos para atividades de ataque à segurança da rede UFC; 
5. Guardar ou divulgar material considerado ilegal, como aqueles relacionados à pornografia           

infantil ou de conteúdo ofensivo. 
 


